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Kalendář 

4. 5. Projektový den: Zpíváme si po Česku 

12. 5. Florbalový turnaj „O pohár Danety“ 

15. 5. Projektový den: Zdravý životní styl 

17. 5. Integrační aktivita MŠ a ZŠ – TV na zahradě 

22. – 26. 5. Škola v přírodě, Malá Skála 

31.5. Fotografování dětí a žáků 

7. 6. Oslava dne dětí 

13. 6. Divadlo v Danetě -  Povídky o rytíři Ríšovi 

21. 6. Integrační aktivita MŠ a ZŠ – Kooperativní činnosti 

23. 6. Projektový den: Den proti drogám 

30. 6. Slavnostní předání vysvědčení, zakončení školního roku 

 

MŠ 

5. – 6. 5. Zápis dětí do MŠ 

17. 5. Integrační aktivita MŠ a ZŠ  

         – TV na zahradě 

21. 6. Integrační aktivita MŠ a ZŠ  

         – Kooperativní činnosti 

22. 6. Zahradní slavnost s  

pasováním předškoláků 

 

 

                                                                  

                                                                       Třída 5.P: PD - Den vody 
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Ocenění dlouholeté práce paní Mgr. Věry Kosinové, zakladatelky Danety 

Dne 8. 5. 2017 převzala na Pivovarském náměstí v Hradci Králové při 

slavnostním nástupu u příležitosti Dne vítězství a Dne Královéhradeckého kraje 

naše paní zřizovatelka Mgr. Věra Kosinová jako jedna z 22 osobností kraje 

Pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje.  

Toto významné ocenění za letitou práci s přínosem pro zdravotně 

postižené a tím za zlepšování života obyvatel kraje, jí předal mimo jiné sám 

hejtman kraje PhDr. Jiří Štěpán za přítomnosti množství dalších významných 

osob Královéhradeckého kraje (poslanci, senátoři, představitelé univerzit, 

církevní hodnostáři a další).  

Paní Věra Kosinová se celý svůj život věnuje zdravotně postiženým dětem i 

dospělým, již 24 let provozuje školské a sociální služby, posléze i důležité služby 

zdravotnické poskytující komplexní péči osobám se zdravotním postižením a  
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posledních několik let provozuje také zaměstnávání osob se zdravotním 

znevýhodněním. Těmto činnostem se celým svým srdcem plně věnuje a při tom 

všem ještě spolu se svým manželem pečují o těžce postiženou dceru. Za tuto 

obětavou, nekonečnou práci již byla v předchozích letech oceněna i dalšími 

institucemi. Mezi nejprestižnějšími lze zmínit Cenu kvality v sociální péči za rok 

2009, kterou převzala na Pražském hradě, v roce 2012 obdržela od ministra 

školství Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za dlouhodobou 

vynikající pedagogickou činnost a v roce 2013 získala Medaili statutárního města 

Hradce Králové za mnohaletou práci ve prospěch zdravotně postižených. 

Paní Kosinové ze srdce za všechny rodiče, jejich děti, klienty a 

zaměstnance gratulujeme k tomuto dalšímu velkému ocenění a přejeme mnoho sil 

a úspěchů do dalších let nejen v oblasti profesní, ale taktéž v oblasti osobního 

života.  
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Modré zpívání 

I v letošním roce se Daneta zapojila do osvětové kampaně „Porozumět 

autismu“, a to akcí Modré zpívání. 30. března odpoledne jsme se sešli 

v restauraci u Letců. Program odpoledne byl opravdu pestrý od odborných 

prezentací po úžasné zpívání a společný tanec. Všichni jsme se výborně bavili a 

užili si celou akci. Takže příští rok zase … Mgr. Šárka Krpenská 

Daneťáček zazpíval na udílení cen MOSTY 2016 

Daneťáček zazpíval na prestižní akci  – Slavnostního udílení výročních cen 

Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2016, 

který se konal v Aldisu. Náš sbor vítal návštěvníky ve foyer písněmi jako Křídla 

z mýdla, Spolu je nám hej, Cesta a podobně. Nakonec jsme zpívali hodinu a půl.  

Moc nás potěšil zájem a potlesk přihlížejících diváků, jako i jejich zájem o 

naše další vystoupení.  Zpíváni i atmosféru krásné akce jsme si moc užili. Lada 

Holaňová 
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Velikonoční nadílka 

Ve středu 12. 4. se tradičně konala velikonoční nadílka. Děti v MŠ a ZŠ 

navštívil koledník se selkou. Děti jim zazpívaly písničku nebo pověděly básničku. 

Koledník se selkou se ptali dětí, jaké květiny rostou na jaře a jaká mláďata se 

rodí. Za odměnu koledník 

se selkou dětem rozdali 

nadílku. Jako zábavnou 

tečku koledník zazpíval 

koledu a zároveň vyšlehal 

všechny děti, paní 

učitelky, asistentky i 

asistenty. Koledník děti 

svým výstupem pobavil. 

Lenka Pavlíčková      

 

              

 

 

 

 

 

             

 

      Šimon Vondráček: Velikonoce 

 

 

 

Autor: Radek Konečný 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

 V měsíci březnu se uskutečnily poslední návštěvy solné jeskyně. Děti si 

hrály s bábovičkami, lopatkami a kbelíky. Po uplynutí času přímo v solné jeskyni 

se děti nasvačily a pokračovali jsme na autobus. V solné jeskyni se dětem velmi 

líbilo, jelikož se mohly uvolnit a odreagovat. 

 Proběhlo i tvoření s rodiči. Šlo o odpolední jarní tvoření zápichů a dále 

výrobu triček na den autismu. Na toto tvoření se děti těšily a se zájmem 

vyráběly s rodiči zápichy i svá trička.  

V dubnu měli rodiče s dětmi možnost si vytvořit velikonoční výrobky – 

malované vajíčko, pomlázku a zajíčka. Rodiče s dětmi se zájmem tvořili za 

příjemné atmosféry. Někteří se soustředili na jeden výrobek, jiní si vytvořili 

výrobky všechny tři. Rodiče se už těší na další tvoření.  

Děti se také účastnily tvoření v ateliéru HDD. Ten byl nyní s tématem 

námořníků. Děti tvoření moc bavilo a velmi si ho užily. 

20. dubna jsme se s dětmi byli podívat na Nábřeží vysokých škol. Děti se 

seznámily s tím, jak si správně čistit zoubky, se základy první pomoci nebo si 

zkusily různé hry. Počasí nám moc nepřálo, přesto jsme si tuto akci užili. 
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ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLA 

Kamarád šašek 

V pohádkovém duchu proběhl ve středu zápis žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do 1. tříd základní školy a základní školy speciální. 

Všudypřítomní šašci nové prvňáčky 

vítali u dveří školy. Předali jim 

obrázkovou kartu, se kterou se 

mohli vydat plnit úkoly na pěti 

stanovištích. Skákání, házení 

kroužků, chůze po lavičce, 

pojmenování barev, počítání, 

pojmenování zvířátek, kreslení, 

modelování… Za prokázanou 

šikovnost získali a nalepili si 

barevnou květinu na svoji kartu.  Po získání všech květin pro šaška si každý 

odnesl dárečky, které pro ně připravili žáci školy se svými učiteli. A v kroužku 

vaření připravili pro rodiče a prvňáčky výborné občerstvení. Dnešní odpoledne 

jsme si všichni báječně užili.  Mgr. Marcela Říčanová 

Karneval v Sokole 

Dne 27. 2. 2017 jsme si v rámci tělesné 

výchovy udělali karneval. Sešla se celá řada 

krásných masek. Mohli jsme vidět skupinku 

Šmoulů, Muchomůrek, k dalším maskám patřili 

rytíři, princezny, čarodějnice a čarodějové, 

superhrdinové a nechyběla ani různá zvířátka. 

Čekal na nás i program plný tancování a 

soutěží. Soutěžili jsme v hodu papírovou koulí 

a v nasávání papírového košíčku brčkem. Na 

závěr dostal každý diplom a sladkou odměnu. 

Pavla Šimková 
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Praní prádla ve velkém – návštěva prádelny 

Dne 5. 4. Střední škola Daneta OU navštívila čistírnu oděvů a prádelnu v  Hradci 

Králové.  Naši studenti již mají zkušenosti s praním prádla a oděvů, protože se 

na naší škole vyučuje i 

předmět praní a žehlení 

prádla. Nicméně studenti 

nikdy neviděli provoz prádelny 

ve velkém.  Měli jsme tu 

možnost vidět, jak se prádlo 

přijímá, jak probíhá praní 

prádla, žehlení a mandlování.  

Prostor byl i pro dotazy 

našich studentů.  Petra 

Hlaváčková 

Den vody  

Na konci března se v naší škole uskutečnil DEN VODY. Třídy základní školy 

fenomén vody oslavovaly ve čtvrtek a v pátek a třídy střední školy v pondělí. 

Nejprve se žáci seznamovali pomocí počítačové prezentace s vodou v okolí 

našeho města. Zkoumali jsme vodu v přírodě – řeky a rybníky v okolí našeho 

města. Rovněž jsme rozebírali živočichy a rostliny, které žijí v okolí vody. Dále 

jsme se zabývali významem vody pro nás lidi. Na závěr této prezentace jsme si 

povídali o možných tipech na výlet, a poněvadž se tohoto projektového dnu 

účastnili i mladší žáci, rozebrali jsme i pohádkové bytosti spjaté s vodou 

(Vydrýsek, Rákosníček, vodník Česílko, Bubáci a hastrmani, Hledá se Nemo, Past 

na žraloka…). Druhá část si kladla za cíl představit našim žákům EKOSYSTÉM 

RYBNÍKA. A to jednak pomocí prezentace (rozdělili jsme si rybník na části 

představující hráz, mokřad, pásmo mělké vody a pásmo hluboké vody), přičemž 

jsme odhalovali rostliny i živočichy žijící v jednotlivých oblastech.  Třetí část 

byla věnována výtvarné aktivitě, kdy naši žáci měli prokázat, co si pamatují a 

jejich představy o rybníku, se ztvárnily ve společném třídním výtvarném díle. 

Tomáš Bedrna 
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Zpěváci z Danety v Praskačce 

V dubnu jsme se s dobrou náladou vypravili do Praskačky, kde se 

každoročně účastníme pěvecké soutěže Praskačský zpěváček. Letošní  

16. ročník byl motivován stylem 30. let. Do soutěže se přihlásilo 107 účinkujících 

ze čtrnácti okolních základních a mateřských škol. Přivítala nás jarně vyzdobená 

škola. Rodiče školáků pro nás připravili pohoštění, kterému se nedalo odolat. Po 

přivítání nám paní ředitelka Mgr. Adriana Gajová představila odbornou porotu, 

která hodnotila soutěžící v jednotlivých věkových kategoriích. Melodií známé 

písně Jaroslava Hutky Náměšť se nechali inspirovat žáci školy, opatřili ji novým 

textem a sborově nám ji zazpívali jako úvodní píseň Praskačského zpěváčku. 

Velké poděkování patří Adélce Davidové, Ondrovi Tomimu a Kristiánu Horváthovi 

za jejich snahu, vzornou reprezentaci školy a chuť rozdávat radost zpěvem. 

Každý si domů odvezl Účastnický list a spoustu dárků. Mgr. Marcela Říčanová 

Návštěva praktické školy v Muzeu východních Čech – Fosilie Michala Potůčka 

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 navštívila třída praktické školy Muzeum 

východních Čech, kde jsme shlédli výstavu s názvem FOSILIE MICHALA 

POTŮČKA – našeho bývalého spolužáka. Tato výstava vznikla díky archeologické 

a paleontologické vášni našeho kamaráda a je výběrem nejlépe zachovaných 

fosilií z více než 20 geologických lokalit ve východních i středních Čechách, 

většinou v oblasti druhohorní české křídové pánve, nalezených při realizaci 

zajímavého projektu v roce 2016. Výstava se nám velmi líbila a na našeho 

kamaráda jsme velmi hrdí.  Třída 1. A 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

 Poslední březnový den odpoledne jsme zahájili každoroční 

celorepublikovou akci Noc s Andersenem.  Na úvod jsme si povídali o tom, kdo 

byl H. Ch. Andersen, o Čtyřlístku, který nás letos provázel celou akcí. Po 

úvodním povídání jsme program 

započali bojovkou, kde jsme plnili 

úkoly. Na posledním stanovišti 

jsme podle pokynů začali hledat 

žetony na pizzu. Po lehkém 

odpočinku nás čekala diskotéka, 

kterou nám připravil DJ Schmek 

(Kuba Šimek). Na závěr nás 

čekala noční hra. Šli jsme podle 

světýlek kolem budovy školy do 

altánku, kde jsme svoji účast 

stvrdili otiskem prstu. Pak už nás 

čekal jen spánek. V sobotu ráno 

po snídani jsme se postupně rozcházeli domů. Celou akci jsme si náramně užili i 

díky krásnému počasí. V rámci této akce jsme podpořili ještě jednu velkou akci – 

Rozsviťme se modře – na podporu jsme naši budovu nasvítili modrým světlem.  

Na duben jsme si pro děti připravili 

velikonoční dílnu, která se dětem moc 

líbila. Děti mohly tvořit celkem ve třech 

dílnách. V první dílně (výroba z papíru) se 

vyráběly různé košíčky na vajíčka. V druhé 

dílně (vaření) se vyrábělo všechno 

z vajíček – slepičky, zajíčci atd. Závěrem 

jsme na naší zahradě hledali vajíčka. Lenka 

Danielová 
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Odborná příloha - Sebevědomé dítě s narušenou komunikační schopností 

Snem každého rodiče je vpustit do života spokojené a sebevědomé dítě, 

které má potěšení samo ze sebe a dokáže potěšit i ostatní lidi kolem sebe. Ale 

co když to dítě má poruchu řeči? Můžeme se svému snu přesto alespoň přiblížit. 

V MŠ, ZŠ a SŠ Daneta v Hradci Králové pomáháme těmto dětem k 

samostatnému životu s možností úspěchu. Převážná většina našich žáků 

logopedickou péči vyžaduje. A jaké jsou hlavní pilíře naší intervence? 

Dítě s lehkou řečovou vadou má u nás ve škole pravidelně individuální 

logopedickou péči. Klinický logoped s žákem pracuje na rozvoji slovní zásoby, 

vyvození, fixaci a automatizaci správných hlásek, podporuje žáky ve správném 

skloňování a časování slov a ve správném sestavování vět, využívá prvky 

myofunkční terapie, zabývá se zkouškami laterality, mírou porozumění a 

podporou grafomotoriky. Individuální logopedické péče by se měl vždy účastnit i 

rodič a následně by měl s dítětem trénovat pravidelně i doma.  Výsledky jsou 

pak mnohonásobně lepší.  Ve výchovně vzdělávacím procesu má žák také hodiny 

speciálně pedagogické péče, tzv. terapie.  V rámci těchto hodin probíhá 

skupinová logopedická péče, která podporuje vše výše uvedené, ale ve skupině. 

Soustředí se především na rozvoj aktivní slovní zásoby. Využívá příjemného 

množství žáků ve skupině a dává možnost hraní nejrůznějších modelových situací 

a dramatizací příběhů. Speciální pedagog, který tento předmět vede, podporuje 

v této školní aktivitě mimo jiné elementární funkce mozku, jako je zrakové a 

sluchové vnímání, paměť a rytmus. V neposlední řadě pozitivně působí na  

fonematické uvědomování. Má prostor pro zkvalitnění hrubé a jemné motoriky, 

grafomotoriky a oromotoriky, tolik důležité pro srozumitelné vyjadřování. Tento 

školní rok v našem zařízení nově probíhá každodenní cvičení neuro-vývojové 

stimulace, která významnou měrou přispívá ke stabilitě a správnému 

fyziologickému vývoji žáka. Zkvalitňuje se rovnováha, eliminuje se neklid, vyvíjí 

se správné pohybové vzorce, důležité i pro artikulaci. Toto cvičení vede 

fyzioterapeutka. Předmět Terapie se prolíná s ostatními předměty, jako je 

český jazyk, kdy se žákem procvičujeme volné vyjádření v komunikačním kruhu. 

Při hudební výchově se soustředíme na hlasovou výchovu, sluchový výcvik a 
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rytmus. Dokonce i při pracovní a výtvarné výchově významně trénujeme 

komunikaci v konkrétním terénu, např. při nakupování. Další novinkou naší 

základní školy je předmět osobnostní a ekologická výchova, který vytváří 

optimální podmínky ve třídách jako ve skupinách pro učení, ale hlavně vede k 

úspěšnému začleňování dítěte do společnosti. 

Dítě, které má již větší potíže s komunikací a jeho řeč je spíše 

nesrozumitelná, podporujeme dalšími pro něho výhodnějšími komunikačními 

systémy. Například využíváme Výměnný obrázkový komunikační systém, který je 

výborný k tzv. urovnání řeči, ke zvýšení úrovně žákova porozumění, pro 

pochopení principu komunikace. Během jednoduchých hravých činností, například 

při prohlížení dětských knížek nebo při poslechu zvuků zvířat či zvuků 

dopravních prostředků, při stavění puzzle a dalších aktivitách dokážeme se 

žákem provést desítky výměn, což jsou srozumitelná vyjádření ze strany žáka a 

komunikačního partnera.  Chráněná dílna Daneta navíc pro tento systém šije 

skvělé komunikační tašky, které jsou příjemné na nošení, ale hlavně se v nich 

velmi snadno listuje. Jednotlivé stránky jsou barevně odlišeny, a tím vnášejí do 

života dítěte systém, který nejen žáci s poruchou autistického spektra tak 

milují. Žáci, kteří chápou princip komunikace v naší škole, mohou využívat 

komunikaci prostřednictvím iPadu. Ten přináší velké možnosti tvorby 

komunikačních tabulek, nahrávání hlasového výstupu, obrázkovou knihovnu a 

velmi snadnou možnost použití vlastní fotografie. Žáci, kteří využívají tuto 

technologii, potřebují vlastní iPad, protože potřebují kvalitně a důstojně 

komunikovat nejen ve škole, ale i v domácím prostředí nebo na ulici či na hřišti.  

IPad má svou pevnou strukturu a vnáší žákům do života kromě komunikace i 

mnoho dalších stimulů rozvoje jak vzdělání, tak i například sebeobluhy. Přináší 

aplikace z oblasti rozvoje řeči, matematiky, výuky cizích jazyků. 

Zprostředkovává dětem svět velmi poutavou formou. Samozřejmě, že těchto 

žáků se týká vše, co bylo výše uvedeno, to znamená individuální logopedická péče 

s klinickým logopedem, předmět terapie se skupinovou logopedickou péčí a 

neuro-vývojovou stimulací. Pro zmíněnou augmentativní, spíše doplňující 

komunikaci se předpokládá spolupráce s centrem AAK, které pracuje při škole a 

věnuje se diagnostice a poradenství v oblasti AAK. Rovněž platí, že při 
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spolupráci s rodiči, při využívání komunikačního slovníku v domácím prostředí se 

úspěch v komunikaci navyšuje. 

  Pro dítě s těžce narušenou komunikační schopností máme rovněž několik 

podpůrných opatření v oblasti řeči. Při individuální logopedické terapii uplatňuje 

klinický logoped potřebnou orofaciální stimulaci. Ve vybraných případech se 

věnuje také problematice polykání. Plně využívá alternativní komunikační 

systémy ve spolupráci s centrem AAK. Speciální pedagogové využívají k rozvoji 

řeči terapeutickou místnost snoezelen. V rámci předmětu terapie přibyl do školy 

další pilíř logopedické péče - program Kája. Jde o skupinovou logopedickou péči, 

kterou připravuje a vede zmíněný Kája – speciální pedagog a školský logoped. 

Jedná se pouze o skupinu žáků se středně až těžkou poruchou řeči, v čemž je 

tento program jedinečný. Všichni žáci mají stejný prostor pro vyjádření. Žáci 

jsou tudíž spokojení a aktivní. Kája přináší do života dětí v Danetě radost a 

potěšení. Učí je novým obrázkům a znakům. Na vtipných a velmi snadných 

situacích jim předkládá mnoho komunikačních situací. Se svou kytarou, občas i 

sněhem nebo vůní, doslova útočí na všechny smysly účastníků. Je to pro žáky 

vysoce motivační výuka. Znaky jsou jednou z dalších náhradních komunikačních 

cest. Skvěle doplňují obrázkový systém, zvlášť při běžných zdvořilostních 

frázích, které každodenně využíváme. Jsou rychlé, a navíc nemusíme mít u sebe 

žádné pomůcky. Naše ruce pak dokáží vyjádřit například: „Ahoj, děkuji, chci, 

dobrou chuť!“ nebo třeba: „Omlouvám se“. Napomáhají důstojné komunikaci ve 

škole a zprostředkovávají bezpečné a čitelné prostředí žákovi s nízkou úrovní 

porozumění.     

Všechny tyto pilíře logopedické intervence v Danetě ve spojení s laskavým 

přístupem všech pedagogických pracovníků a rodinných příslušníků dělají mnoho. 

Zcela jednoznačně vedou k tomu, že se dítě bude cítit v životě respektované a 

sebevědomé. Chraňme si společně milá a vtipná dětská vyjádření.  Zapisujme si, 

čím nás děti překvapily, nebo dokonce rozesmály, i když to je třeba vyjádření 

sestavené z obrázků na větném proužku. Je to naše společné bohatství.  Mgr. 

Bohdana Voříšková, logopedka Centra AAK při MŠ, ZŠ a SŠ Daneta 
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PŘEHLED DOTACÍ A DARŮ: 

Spolek Daneta 

NF OZP: projekt "Nová technologie - lepší pracovní podmínky pro zdravotně 

postižené" - 47300Kč 

MMHK: projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2017" - 16 500Kč 

NF ČRo: projekt "Co nevidím, to uslyším, ucítím, pohladím" - 18 000Kč 

MMHK: projekt "Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené v roce 2017" - 98 

000Kč 

MMHK: projekt "Velikonoční tvoření v Danetě" - 5 000Kč. 

Nadace JÚ: projekt "Volnočasové aktivity v Danetě 2017" - 20 000Kč 

MMHK: projekt "Daneťáček" - 18 000Kč 

Škola 

MMHK: projekt "Florbalový turnaj v Danetě" - 4 000Kč 

 

Vážení čtenáři, nezapomeňte, že se o našich akcích dočtete také na webových 

stránkách www.daneta.cz a na facebooku. Krásné májové dny Vám za redakci LD 

přeje Petr Križan 
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Mimořádná příloha  

Závěry z inspekční zprávy z 31. 3. 2017 realizované ve dnech 6. - 9. 3. 

2017 Královéhradeckým inspektorátem ČŠI 

Hodnocení vývoje 

- Ve škole každým rokem stoupá počet žáků, od minulého hodnocení Českou 

školní inspekcí v roce 2010 se zvýšil přibližně o 30%.  

- Pro realizaci vzdělávání se postupně zlepšují materiální podmínky. Celkovou 

rekonstrukcí prošly samostatné budovy MŠ a SŠ. Byly realizovány opravy 

a rekonstrukce interiérů i venkovních prostor v ZŠ a nakoupeny školní 

pomůcky včetně výpočetní techniky. Nově byly vybaveny odborné učebny.  

- Škola se intenzivně zapojuje do projektových aktivit v rámci Evropských 

fondů a získává pro školu finanční prostředky. Za ně byly mimo jiné 

nakoupeny knihy pro žáky i pedagogy.  

- K datu 1. 9. 2012 byl v rámci vzdělávání ve střední škole otevřen obor 

vzdělání 69-54-E/01 Provozní služby. 

- Od školního roku 2016/2017 byla ve škole zřízena třída přípravného 

stupně ZŠ speciální.  

- Kvalitně se rozšířila prezentace školy, žáci pravidelně vystupují na 

veřejnosti a je jim umožněna komunikace prostřednictvím sociálních sítí. 

- Ve škole bylo zřízeno konzultační poradenské pracoviště – Centrum 

alternativní a augmentativní komunikace, které je využíváno i pedagogy 

jiných škol a veřejností.  

Silné stránky 

- Škola má vybudovanou širokospektrou a dlouhodobou partnerskou 

spolupráci, díky které je schopna efektivně rozvíjet a naplňovat své 

vzdělávací a rozvojové cíle. 

- Všichni pracovníci školy jednají s mimořádně vysokou mírou vstřícnosti, 

laskavosti a empatie. 

- Škola má komplexní program strategických dokumentů, které na sebe 

navazují, jsou konkrétní a srozumitelné. Jasně a transparentně stanovují 

vizi i misi školy a jejich naplňování ve všech součástech školy, jsou účinným 

nástrojem řízení. 

- Vedení školy dlouhodobě provádí systematické hodnocení pracovníků, a to 

formou pravidelných stimulačních rozhovorů v algoritmu jednoho roku. Ke 

kvalitě pedagogického působení přispívají i vzájemné hospitace pedagogů. 
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- Vedení školy se aktivně zapojuje do řady projektů a mnoha dalších 

grantových aktivit, které přispívají ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího 

procesu a ke zlepšení materiálně technického vybavení školy. 

- Vhodná motivace dětí a žáků, efektivní organizace vzdělávání a spolupráce 

učitelů s asistenty pedagoga mají příznivý vliv na výsledky vzdělávání dětí 

a žáků. Škola klade důraz na rozvíjení dovedností a návyků důležitých pro 

praktický život. 

- Respekt k individuálním dovednostem a schopnostem žáků přispíval k jejich 

aktivitě a zájmu o výuku. 

- Škola uplatňuje vlastní propracovanou strategii práce se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, systematicky sleduje jejich výsledky 

vzdělávání a spolupracuje s odborníky na vzdělávání těchto žáků.   

- Pravidelně se setkávají specialisté v rámci odborných konzilií 

s cílem řádné diagnostiky komplexních potřeb žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a realizace propracované 

multidisciplinární komplexní péče.  

Příklady inspirativní praxe 

- Škola přizpůsobuje výukové cíle a strategie k jejich dosažení individuálním 

schopnostem žáků, jejich věku a míře postižení. Maximálně rozvíjí jejich 

elementární vědomosti a dovednosti. Pedagogové stimulovali pohybový 

vývoj žáků a utváření návyků, které jim umožní realizovat se v životě 

s ohledem na jejich možnosti.  

- Škola systematicky rozvíjí alternativní a augmentativní komunikaci dětí a 

žáků.  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Při nárůstu počtu dětí ve třídách mateřské školy doporučujeme včas 

zvýšit i počet učitelek.  

Náš komentář: situace byla způsobena nečekaným zájmem o MŠ a velkým nárůstem 

počtu dětí v MŠ. 

 
Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost 

školy dosahuje výsledků hodnocení požadovaných dle § 5 odst. 3 

písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších 

předpisů.  


